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Høring - forslag til endringer i lov om fagskoleutdanning 
Landbruket er en allsidig næring og næringsutøverne trenger god kompetanse innenfor 
mange områder. Landbruksutdanningen i videregående skole gir god basiskunnskap, men 
per i dag er formell yrkesrettet utdanning utover dette mangelvare. De mange kurs av 
kortere varighet som tilbys i regi av landbruksorganisasjoner og varemottakere er et viktig 
supplement, men næringen trenger også fagskoleutdanning.  
 
Etter at fagskoleloven kom i 2003 tok Norges Bondelag initiativ til et prosjekt med sikte på 
å få i stand fagskoleutdanning innen landbruk og landbruksbasert næringsutvikling. Selv 
om interessen er stor både i næringen og blant aktuelle tilbydere, har stor usikkerhet 
vedrørende finansiering samt byråkratisk søknadsprosess og sendrektighet hos NOKUT så 
langt satt en effektiv stopper for å få satt i gang fagskoleutdanning innen landbruk. To 
tilbydere, Tomb videregående skole og landbruksstudier og Naturbruksfagskolen Midt-
Norden sendte fagskolesøknader til NOKUT i november 2005. Det tok ¾ år før sakkyndig 
komité ble oppnevnt og søkerne venter fortsatt på tilbakemelding. 
 
En del av de opplysninger som, i følge NOKUTs søkerhåndbok, kreves av den som vil ha 
godkjent en fagskoleutdanning er også så detaljerte at viktige utdanningstilbud kan dø på 
rot. Målet med godkjenningsordningen må være at det lages utdanning som gir gode 
yrkesutøvere og ikke skaper unødvendig byråkrati. Det er viktig at det stilles kvalitetskrav, 
men kravene må føles som relevante. 
 
Norges Bondelag mener at det er stort behov for korte yrkesrettede utdanninger innen 
landbruksområdet. En spørreundersøkelse blant nye gårdbrukere høsten 2004 viser også at 
mange ønsker tilbud om utdanning på fagskolenivået.  
 
Vi hadde tidligere ettårige agroteknikerkurs innen ulike fagområder, for eksempel husdyr, 
planteproduksjon, landbruksøkonomi og regnskap, teknikk og bygdeutvikling. Disse 
utdanningene hadde gode søkertall inntil de siste ble borte i slutten av 1990-tallet, som 
følge av tidligere utdanningsreformer. Etter agroteknikerutdanningen har 
landbruksnæringen manglet formell yrkesrettet utdanning på dette nivået. De toårige 
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teknisk fagskoletilbud innen landbruk som ble utviklet for å erstatte agroteknikerkursene, 
ble opplevd som mindre direkte yrkesrettet og fikk aldri den samme tilsluttingen.  
 
Landbruksnæringen har mange yrkesretninger og er i stadig forandring. Det trengs derfor, 
på lik linje som for tidligere agroteknikerutdanning, fagskoletilbud med ulikt innhold. 
Norges Bondelag er enig i høringsbrevets presisering at det er en grunnleggende 
forutsetning at fagskoletilbudene skal være fleksible. Innholdet i utdanningen må for 
eksempel raskt kunne omformes for å tilpasses næringsutøvernes kompetansebehov som 
følge av nye krav fra myndigheter og varemottakere Vi mener også at det er riktig at 
godkjente fagskoletilbydere skal kunne få fullmakt til å selv opprette og legge ned 
fagskoleutdanning innen sine fagområder. Det er viktig at tilbudet kan tilpasses behov i 
yrke og næring uten ny langtekkelig søknads- og godkjenningsprosess. 
 
Det er et problem for fagskoleutviklingen at departementet gjennom statsbudsjettet og 
tildelingsbrev kun har sikret fortsatt tilskudd til de fylkeskommunale tekniske fagskolene 
uten å gi tilsvarene tilskudd til nye fag. Dette kan gi en inndeling av arbeidslivet i A- og B-
yrker. Norges Bondelag er uenig i at det er betalingsviljen i markedet som skal styre 
utviklingen av fagskoletilbud innen nye fag. Den utdanningssøkende må gi samme rett til 
gratis undervisning, uavhengig av om faget tidligere ble tilbytt på fylkeskommunal teknisk 
fagskole eller ikke. Fagskoleutdanning innen ulike yrker må gis like vilkår og både 
offentlige og private tilbydere må kunne få statstilskudd. Vi vil også peke på at studenter i 
direkte yrkesrettet utdanning må likestilles med studenter i høyere utdanning når det 
gjelder rett til gratis undervisning. 
 
Norges Bondelag krever at: 

o Byråkratiet i søknads- og godkjenningsprosessen må forenkles. 
o Det må settes rammer for saksbehandlingstiden i NOKUT. 
o Det må være forutsigbare regler for økonomisk støtte til fagskoleutdanning. 
o Fagskoleutdanninger innen ulike fag må likestilles når det gjelder støtte. 
o Utdanning ved fagskoler og utdanning ved universiteter og høyskoler må likestilles 

økonomisk for den som er student. 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Harald Milli  Solveig Skogs  
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